L’increment de les malalties pulmonars exigeix sumar esforços

Es crea el Laboratori Internacional en Epidemiologia
Respiratòria (ILRE)
El proper dia 6 de juliol se signarà un important conveni entre el Centre de
Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), l’Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), l’Institut Municipal
d’Assistència Sanitària (IMAS) i la Universitat Paris-Sud 11, per crear un
laboratori internacional amb l’objectiu d’ impulsar la recerca en l’àmbit de
la epidemiologia respiratòria.
A l’acte, presidit per la Honorable Sra. Marina Geli, Consellera de Salut, hi assistiran
el Dr. Christian Bréchot, Director General de l’INSERM, el Sr. Ramon Moreno Amich,
Director General de Recerca del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, el
Sr. Antoni Plasència, Director General de Salut Pública del Departament de Salut i
el Dr. Jordi Varela, Conseller Delegat de l’IMAS, entre d’altres autoritats de l’àmbit
de la docència i de la recerca.

Dia de l’acte:

6 de juliol a les 11 hores
Lloc:

Auditori del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (c/ Dr.
Aiguader, 88)
Programa de l’acte
•

Presentació de l’acte a càrrec de la Hble. Sra. Marina Geli, Consellera de
Salut de la Generalitat de Catalunya

•

Presentació de la contribució del CREAL al ILRE a càrrec de Josep Maria
Antó, Director del CREAL

•

Presentació de la contribució dels Laboratoris del INSERM al ILRE a càrrec de
Francine Kauffmann, responsable dels Inserm U780 (Epidemiologia i
Bioestadística)

•

Conferència presentació de l’impacte mediambiental en la salut a càrrec del
Dr. Jordi Sunyer. Director científic adjunt del CREAL

•

Acte de Signatura del Conveni

•

Parlament del Dr. Jordi Varela, Conseller Delegat de l’IMAS

•

Parlament del Dr. Antoni Plasència, Director General de Salut Pública del
Departament de Salut i President del Patronal CREAL

•

Parlament del Sr. Ramon Moreno Amich, Director General de Recerca del
Departament d’Innovació, Universitat i Empresa

•

Parlament Dr. Chistian Bréchot. Director General INSERM

•

Cloenda de l’acte a càrrec de la Hble. Sra. Marina Geli, Consellera de Salut
de la Generalitat de Catalunya

Sobre el CREAL
El CREAL és una iniciativa conjunta de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM-IMAS),
la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Generalitat de Catalunya. Però, tot i la seva recent
constitució l’any 2005, aquest centre és l’hereu d’una trajectòria en recerca epidemiològica
ambiental fomentada inicialment per la Unitat de Recerca Respiratòria i Ambiental (URRA) de
l’IMIM. Així, el personal investigador que hi treballa té una llarga experiència en recerca i en
assessorament de sistemes d’informació, avaluació de riscos ambientals i gestió de
situacions de crisi, així com de formació en mètodes d’epidemiologia ambiental i gestió del
coneixement. Director: Josep Maria Antó. www.creal.cat
Sobre l’INSERM
Creat el 1964, l'Institut Nacional francès per a la Investigació de la Salut i Mèdica (INSERM)
és una organització científica i tecnològica pública. Supervisada conjuntament pels Ministeris
Francesos d'Investigació i el de Salut, la vocació d'INSERM és promoure salut per a tots.
L’INSERM accentua i nodreix el continu entre els diferents camps d'investigació en biologia
fonamental, cognitiva i aplicada a la medicina i a la salut pública. Entre els objectius
principals de l’INSERM es troben el de millorar la comprensió de malalties humanes, i
assegurar que els pacients, la comunitat mèdica, i els socis nacionals i internacionals es
beneficien ràpidament dels últims descobriments en recerca. Director General: Dr. Christian
Bréchot, http://www.inserm.fr/
Sobre l’IMAS
L'Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS) és una institució que va constituir-se al
1983 a Barcelona, i que inclou centres d'atenció hospitalària com l'Hospital del Mar i
l'Hospital de l'Esperança, el Centre Fòrum de l'Hospital del Mar i el Centre Peracamps
d'Urgències i amb l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM-Hospital del Mar) com a
centre de recerca, dedicat a la recerca científica en el camp de la Biomedicina i de les
Ciències de la Salut, així com a la formació de personal investigador altament qualificat en
aquests àmbits. També compte amb un desplegament en atenció primària, a més de centres
docents com la Unitat Docent de l'IMAS (en conveni amb la UAB), l'Escola Universitària
d'Infermeria (adscrita a la UPF) i l'Escola Bonanova de Formació Professional.

